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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 
1. ชื่อโครงการกิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  กระจายอํานาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ  ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทาง
ที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน  
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็
อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึง
มีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริต
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อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
6. วิธีดําเนินการ   
   6.1 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.3 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.6 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
 
1. ชื่อโครงการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร 
โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของ อบต. ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น  ธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล 
   3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้ 
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   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามา ทํางาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคล จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
   6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  
     –มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคล  
    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรร
มาภิบาล  
  
1. ชื่อโครงการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
2. หลักการและเหตุ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2552 

มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

อํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมากมาย 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการ
แทน 
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ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมี
อํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
อาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย อํานาจหน้าที่ ของ อบต. 
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมาย 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
  10.2 ผลลัพธ์  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็น
ช่องทางแห่งการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล   ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างของ อบต. ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานองค์การบริส่วนตําบลบ้านในดง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง โดยแต่งตั้งปลัดอบต. เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดยประกอบด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริ
เมินผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านในดง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านในดง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม  ขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นจะต้อง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที ่เกี่ยวข้อง  
   3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวข้อง  
   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
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ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
   6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
   6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  
   10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
   10.2 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านในดงจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ  ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ของ อบต. เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ อบต. ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
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   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล 
ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล  
การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ
บริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบ
การรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย  ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  



39 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม    
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ  
    
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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    มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น   
   6.3 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ  ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุก
ปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
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เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านในดง และประชาชนทั่วไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายก อบต.มอบอํานาจให้รองนายกอบต. หรือปลัดอบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ    
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
   ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ  ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง  ความต้องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร  
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ  อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหาร
และ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึง
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การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านในดง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้  
   3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ปราชนในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านในดง และนอกเขตพ้ืนที่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การดําเนินการของ
หน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ  ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
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   จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายก อบต. 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายก อบต. ไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายก อบต. เอาไว้ การที่ นายก อบต. จะดําเนินการใน
เรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น  ได้ ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อบต.จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกอบต. ให้
รองนายกอบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง และรองปลัด อบต. ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 
   3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ   
   ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. และรองปลัด 
อบต. ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2. หลักการและเหตุผล  
   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คน
ดี สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
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ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่
คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชน ผู้ที่
ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  อย่างสม่ําเสมอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   - ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
   - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ   
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   คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
  
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ดีเด่นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นการสร้างแบบ
ฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีของคนในหมู่บ้านต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย พ่อ – แม่ ดีเด่น จํานวน 6 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี   
   6.2 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   พ่อ – แม่ ดีเด่น เป็นบุคคลต้นแบบแต่บุตร – ธิดา และสังคมสืบไป  
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงจากการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ในดง 
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง ได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลง และติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กับ ปลัด และ
หัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
3. วัตถุประสงค ์



46 
 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/
กอง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 – 2564 
4. เป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
5. พื้นที่ดําเนินการ : องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าของทุกส่วนราชการ
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นระยะๆ 
  6.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  : ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ  อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านในดง  ขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
6. วิธีดําเนินการ  
   กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  ภาครัฐ 
เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านในดง  จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ  ประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และ
ตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  
6. วิธีดําเนินการ   
   6.1 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   6.2 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ            
ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 


